
Oi propõe rede mundial de clientes via Wi-Fi 
Marta Nogueira 
 
Até 2012 tele espera atingir 1 milhão de pontos no país. 
 

 
Pedro Ripper, da Oi: até usuários de outras operadoras terão 30 minutos gratuitos no primeiro acesso para 

degustação. 
  
A operadora de telefonia Oi anunciou ontem que, por meio de uma estratégia agressiva, 
espera atingir 1 milhão de pontos de acesso à tecnologia de banda larga sem fio Wi-Fi no 
Brasil até o fim de 2012. A meta, segundo o diretor de Inovação e Novos Negócios da 
companhia, Pedro Ripper, será cumprida a partir do lançamento de serviços como o 
compartilhamento de rede entre usuários e a possibilidade de o cliente da tele Oi ter à sua 
disposição pontos de conexão em todo o mundo, digitando apenas seu telefone e a senha de 
acesso. 
  
Além da aquisição, em julho, da Vex, empresa que oferece redes Wi-Fi na América Latina, a Oi 
fechou parceria com a inglesa Fon, responsável pela criação de mais de 4 milhões de pontos 
de acesso à internet sem fio em 11 países, como Portugal, Japão e Reino Unido. Ripper 
afirmou que a Oi não descarta a aquisição de outras empresas para um crescimento ainda 
maior desse tipo de serviço no país. 
  
Desde ontem, a rede Wi-Fi está disponível para os clientes da Oi. Os usuários Oi Velox a partir 
de 5 megabytes (Mbytes), Oi Velox 3G e Oi Dados a partir de 2 gigabytes começaram a ter 
acesso gratuito e ilimitado a todos os pontos da rede Vex. Com o serviço, esses clientes 
ganham a possibilidade de se conectar aos 2 mil pontos de internet sem fio Wi-Fi da Oi na 
América Latina, sendo 1,6 mil no Brasil, além de 40 mil pontos no mundo, que vieram com a 
aquisição da Vex. Os pontos de acesso estão concentrados em locais de grande circulação, 
como aeroportos, hotéis e centros de negócios. 
  
"O serviço Wi-Fi é mais rápido e econômico nas áreas de alta densidade populacional", afirmou 
o executivo. De acordo com Ripper, operadoras em todo o mundo estão adotando Wi-Fi para 
reduzir os custos. No entanto, ele ponderou que os altos investimentos nesse segmento não 
vão influenciar o interesse da companhia em participar do leilão de 4G, previsto para ser 
realizado até abril de 2012. 
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Por outro lado, a parceria com a Fon possibilitou o lançamento de um projeto piloto de 
compartilhamento de banda larga Wi-Fi em dois bairros do Rio de Janeiro: Leblon e Ipanema. 
A previsão é que o piloto seja concluído no fim do ano que vem. Ripper explicou que serão 
instalados pontos de acesso em restaurantes, clubes, shoppings e salões de beleza da região. 
Os locais foram escolhidos por causa da alta circulação de pessoas e de estabelecimentos 
comerciais. 
  
O objetivo será que clientes Oi Velox com velocidade a partir de 5 Mbytes tenham a opção de 
compartilhar seu serviço de banda larga, recebendo gratuitamente um roteador Wi-Fi da 
companhia e, em troca, tenham acesso à rede de outros usuários que também tenham optado 
por participar. Dessa forma, esse cliente também passa a ter acesso a todos os 4 milhões de 
hotspots da comunidade Fon em todos os países onde está presente. 
  
Ripper afirmou que os usuários de serviços de dados da Oi, que não estão incluídos no projeto, 
e de outras operadoras terão 30 minutos iniciais do primeiro acesso gratuitos para 
experimentar a rede. Posteriormente, segundo Ripper, os pontos de acesso podem ser 
oferecidos por meio de pagamento. 
 
Site de música aposta em parceria local 
Talita Moreira 
 
O interesse dos brasileiros por música e a economia local em expansão (ainda que moderada 
nos últimos meses) levaram a Rdio a escolher o Brasil para dar início à expansão internacional 
de seu serviço de músicas on-line. 
  
A empresa, fundada pelos mesmos criadores do serviço de ligações gratuitas Skype, lançou 
suas operações nos Estados Unidos e no Canadá no ano passado. "Queremos ser globais", 
afirma Drew Larner, executivo-chefe da Rdio. 
  
O desembarque no mercado brasileiro começa de forma discreta hoje, mas o serviço estará em 
pleno funcionamento na segunda metade deste mês. A Rdio vai atuar em parceria com a Oi, 
mas o serviço não será restrito aos clientes da operadora. "A Oi tem uma enorme base de 
assinantes e vai ser nosso parceiro de distribuição", diz.  
 
O serviço tem um acervo de 12 milhões de músicas, que podem ser acessadas pela internet, 
celulares e tablets, sem a necessidade de se fazer o download dos arquivos. A assinatura 
custará R$ 8,99 por mês para ouvir músicas na internet e R$ 14,90 para o acesso na web e 
em aparelhos móveis.  
 
O sistema é parecido com serviços como o Spotify, popular na Europa, e o Grooveshark. 
Segundo Larner, a diferença é que o Rdio é mais interativo - permite ao usuário formar listas 
de contatos e compartilhar suas músicas no Facebook e no Twitter.  
 
A expectativa de Larner é levar o Rdio a mercados da Europa e da Ásia no primeiro trimestre 
de 2012. A América Latina também está no radar da empresa. "Assim como o Brasil, é um 
mercado pouco explorado ainda", avalia. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 e 2 nov. 2011, Empresas, p. B2. 
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